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V tomto čísle najdete: 

 l Oprava zdi a osvětlení hřbitova

 l Nové komunikace, chodníky  

 a parkování

 l Oprava kostela

 l Kraj dá třičtvrtě milionu  

 na projekt nádraží

 l Májová
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Májová
Letošní májová zábava se odvíjela v režii stárků ročníku 1991. Do krojů s jich obléklo 

celkem šestnáct párů, o přísun vína se starali dva sklepníci. Hlavními stárky byl Petr Hladík 
a Barbora Bielková. Úplný seznam stárků a podrobnosti se dočtete uvnitř zpravodaje. 

(hum)

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, využiji tohoto 

vydání Vranovického zpravodaje 
k  podání aktuálních informací 
o  investičních akcích, které budou 
probíhat v letních měsících.

Čeká nás zvýšený stavební 
ruch v obci
V  současné době se již začínají 

realizovat tří hlavní stavební akce:

 l Oprava hřbitovní zdi: V  současné 
době již byly zahájeny práce 
na komplexní rekonstrukci hřbitovní 
zdi. V  rámci těchto prací bude 
rovněž provedena instalace rozvodu 
elektrické energie pro budoucí 
osvětlení hřbitova. Osvětlení bude 
připraveno pro napojení na  veřejné 
osvětlení v celé obci. K napojení dojde 
po  prodloužení veřejného osvětlení 
na ul. Přibická až ke hřbitovu.
Plánované práce jsou v rozsahu cca 4 

mil Kč a budou trvat až do konce měsíce 

Foto: Naďa Rejtková
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Pokračování z 1. strany

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce

Foto: Dagmar Humpolíková

září. Původně byla oprava hřbitovní 
zdi plánována do  dvou etap (I. etapa 
v  r. 2009 a  II. etapa v  r. 2010). Obci se 
podařilo zajistit finanční krytí na  celou 
akci již v  letošním roce, proto dochází 
ke spojení obou etap a kompletní práce 
budou provedeny již v letošním roce. 

 l Ulice Mrštíkova: Tato ulice 
již byla jako jediná v  naší obci, 
která neměla zpevněný povrch.  
V  rámci úprav dojde k  vybudování 
komunikace, několika parkovacích 
míst a  chodníku. Projekt respektuje 
současné zahrádky, do  kterých 
nebude stavebně zasahováno. 
Rovněž zde již dochází k  zahájení 
prací. Práce budou trvat do  cca 
poloviny července a budou v rozsahu 
cca 2,3 mil Kč.

 l Náves a parkoviště před F-clubem: 
Ihned, jakmile bude dokončena ulice 
Mrštíkova budou zahájeny práce 
na  opravě komunikace na  Návsi 
a  před knihovnou a  vybudování 
několika parkovacích míst před 
F-clubem. Jedná se o  částečnou 
realizaci projektu Regenerace 
veřejných ploch a  bude v  rozsahu 
cca 800 tis. Kč. Před knihovnou 
tak vznikne rovněž několik nových 
parkovacích míst.

 l Kostel Navštívení Panny Marie: 
Počátkem měsíce června byly 
zahájeny práce také na opravě kostela. 
Oprava bude trvat cca 3 měsíce a  je 
financována farností Vranovice, pro 
kterou se podařilo, zásluhou zejména 
JUDr. Radka Macha,  zajistit finanční 
krytí prostřednictvím parlamentní 
dotace.
Ihned po  ukončení prací na  opravě 

kostela dojde k  opravě chodníku před 
kostelem, kde bude položena nová 
zámková dlažba a  před vchodem 
do  kostela bude instalováno veřejné 
osvětlení.

Oprava kostela a  chodníku mezi 
kostelem a  základní školou navazuje 
na  loňskou kompletní opravu školy 
a  jejího bezprostředního okolí. Bude 
tím dovršena kompletní oprava jedné 
z nejvýznamnějších částí naší obce. 

Z výčtu uvedených akci je zřejmé, že 
přes letní měsíce bude ve  Vranovicích 
opět čilý stavební ruch. Věřím, že realizací 
staveb nedojde k  zásadnímu omezení 
života v  obci. Je nutné však dodržovat 
zvýšenou pozornost a bezpečnost.

Věřím, že případné nutné omezení 

přijmete s  pochopením, kompletní 
oprava hřbitova a dalších částí obce stojí 
určitě za to.

Pro letošní rok jsou dále připravovány 
následující stavební akce: 

 l Oprava ul. Obchodní
 l vybudování nové ulice a kompletních 

inženýrských sítí Nad Dolinami
 
Přestupní terminál
V  prvním letošním čísle 

Vranovického zpravodaje  jsem Vás 
informoval o  nutnosti vybudování 
přestupního terminálu a  dostatečného 
množství parkovacích míst v  blízkost 
zastávky ČD. Nyní můžu konstatovat, 
že se podařilo udělat první dva velice 
důležité kroky.

Tím prvním krokem  bylo 
přesvědčit zástupce Jihomoravského 
kraje a  společnost KORDIS JMK, 
s.r.o. o  nezbytnosti vybudování 
přestupního terminálu. Toto se 
po  několika nezbytných jednáních 
podařilo. Druhým neméně důležitým 
krokem bylo zajistit finanční krytí 
na  projektovou dokumentaci. Finanční 
prostředky na projektovou dokumentaci 
jsou již zajištěny prostřednictvím dotace 
z Jihomoravského Krajského úřadu.

Do  konce letošního roku bude 
vypracována projektová dokumentace, 
následně budou žádány finanční 
prostředky na  realizaci výstavby 
Přestupního terminálu z fondů dopravy 
z Evropské unie.

Celý projekt vzniká díky podpoře 
celého Krajského úřadu, zejména potom 
Ing. Pospíšila – radního Jihomoravského 
kraje  a pochopení Českých drah, které 
po  dlouhém vyjednávání souhlasily 
s  realizací výstavby na  jejich pozemku. 
Bohužel dosud nedošlo k dohodě s Lesy 
ČR  o prodeji jejich pozemku. 

K vybudování Přestupního terminálu 
vede ještě dlouhá a nelehká cesta (reálný  
termín pro zahájení výstavby  je druhá 
polovina r. 2010), první kroky byly 
úspěšné.

Mnoho dalších  nás ještě čeká,  ale 
stojí za  to je absolvovat. Výsledkem 
bude zvýšená bezpečnost cestujících, 
vybudování několika nových 
parkovacích míst a celková úprava okolí 
zastávky ČD.

Jam Helikar

Usnesení rady obce jsou před 
zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů, citlivé osobní 
údaje jsou vynechány.

 Usnesení rady č. 7/2009 
 ze dne 30. 3.2 009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila podmínky prodeje 

stavebních pozemků na budoucí nové ul. 
Nad Dolinami.

1.2. Rada obce souhlasí s  rekonstrukcí ply-
novodu  na ul. Polní ( v rámci budování 
IS na ul. Nad Dolinami). 

1.3. Rada obce schválila předložený geo-
metrický plán pro vyčlenění pozemků 
schválených k prodeji místní organizaci 
Moravského rybářského svazu.        

1.4. Rada obce schválila podklady pro roz-
počtové opatření č. 1/2009

1.5. Rada obce schválila upravený harmono-
gram investic a oprav na r. 2009.

1.6. Rada obce schválila vypsání výběrového 
řízení na opravu hřbitovní  zdi.

1.7. Rada obce schválila dotaci ve  výši 
10.000,-Kč pro SVČ Lužánky Brno 
na  účast taneční skupiny Funny angels 
na Mistrovství Evropy.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě 
budoucí na provozování vodovodu v bu-
doucí ul. Nad Dolinami.

1.9. Rada obce schválila ceník za barevné ko-
pírování formátu A3 + A4. 

1.10. Rada obce souhlasí s  přepracová-
ním PD na Dům pro seniory dle podmí-
nek MSP.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnost 

Územním plánem vymezit plochu pro 
výrobu pro výhradní účel fotovoltaiky.

 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala přednesenou zprávu 

o provozu ČOV na vědomí.

 Usnesení rady č. 8/2009 
 ze dne 14.4.2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schvaluje ZŠ a MŠ Vranovice 

pořízení konventomatu a úhradu z pro-
středků Fondu reprodukce majetku ZŠ 
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a MŠ Vranovice.  
1.2. Rada obce schválila prázdninový pro-

voz v  Mateřské školce ve  dnech 29.6. - 
24.7.2009.

1.3. Rada obce schválila výsledky hospodaře-
ní Základní a Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace za  1 čtvrtletí 
2009. 

1.4. Rada obce schválila program jednání ZO 
na den 23.4.2009

1.5. Rada obce doporučila ZO schválení za-
dání změny č. 6 ÚP.

1.6. Rada obce schvaluje novou trasu cyklos-
tezky Brno- Vídeň v katastrálním území 
Vranovice.      

1.7. Rada obce schválila koupi pozemku 
(majetkového podílu) p.č. 812/1 ( cca 
100 m2) za cenu 125,-Kč á 1 m2.

1.8. Rada obce souhlasí s položením rozvodů 
pro VO jako vícepráce při realizaci opra-
vy hřbitovní zdi.

1.9. Rada obce schválila složení hodnotící 
komise pro vyhodnocení veřejných za-
kázek na  realizaci opravy ul. Mrštíkovy 
a  rekonstrukci hřbitovní zdi: Drahomír 
Dofek, Naděžda Rejtková, Ing.  Cyril 
Jebavý.

1.10. Rada obce schválila Dodatek č. 2  
ke  smlouvě uzavřené s T-Mobile Czech 
Republic a.s. č. 006942-000-00 

1.11. Rada obce rozhodla o  účetním 
odepsání pohledávek za poplatek za plyn 
z r. 2000.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá podrobně analyzovat 

vývoj příjmů obce ze státního rozpočtu
 T: měsíčně, O: starosta, předseda FV
2.2. Připravit návrh Rozpočtového opatření 

č.1/2009
 T: 20.4.2009, O: starosta, předseda FV
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala předloženou zprávu 

o vývoji rozpočtu za IQ/2009 na vědomí.

 Usnesení rady č. 9/2009 
 ze dne 27. 4. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce vybrala za  dodavatele opra-

vy hřbitovní zdi Vlastimil Pařízek, 
Mohelno, IČ 67071937 za  cenu 
3.864.213,-Kč, včetně DPH.

1.2. Rada obce vybrala za dodavatele - opra-
vy ul. Mrštíkova STRABAG a.s., odštěp-
ný závod v  Brně, IČ 60838744 za  cenu 
2.376.379,-Kč

1.3. Rada obce schválila v rámci rozvojového 
dotačního programu  pro pedagogické 
pracovníky roční odměnu pro ředitele 
ZŠ ve výši …............,-Kč a současně sta-
novila úkoly pro r. 2009.

1.4. Rada obce stanovila řediteli ZŠ úkol pro 
r. 2009: Zpracování, předložení a schvá-
lení žádosti o dotaci na projekt „ zvýše-

ní vzdělanosti“ v  rámci současné výzvy 
Operační program Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Termín hodnocení 
30.9.2009. 

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 1 se spo-
lečností Moravia Building, spol. s  r.o.  
na přepracování a dopracování projekto-
vé dokumentace dle upřesněných poža-
davků.   

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o  dotač-
ním poradenství a  vypracování žádosti 
o dotaci na intenzifikaci ČOV se společ-
ností Eurovision, a.s. 

1.7. Rada obce rozhodla o  zpracování žá-
dostí o dotace na zateplení budovy OÚ 
a sadové úpravy z operačního programu 
Životní prostředí.     

1.8. Rada obce schválila nabídky na zpraco-
vání žádosti od společnosti Eurovision. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajištění zpracování 

kroniky za r. 2008.
 T: 30.6.2009, O: místostarosta
2.2. Rada obce ukládá jmenovat nového kro-

nikáře.
 T: 30.6.2009, O: všichni členové rady
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu auditora na vě-

domí.

 Usnesení rady č. 10/2009 
 ze dne 11. 5. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schvaluje dočasnou 

(do  24.7.2009) výjimku ze stanoveného 
počtu 24 dětí ve třídě daného vyhláškou 
na 25 zapsaných dětí mateřské školy.

1.2. Rada obce schválila aktualizaci develo-
perského projektu Nad Dolinami.

1.3. Rada obce schválila, že Obec Vranovice 
uhradí náklady spojené s  pořádáním 
Májové zábavy ve výši 10.000,-Kč

1.4. Rada obce schválila Dohodu o  úpravě 
soupisů dokladů a účtů u akce OPŽP č. 
07000233.

1.5. Rada obce schválila žádost Růženy 
a Pavla Iránků na umístění stolů a dešt-
níků před budovou Pizzerie ul. Hlavní 
134.  

2. Ukládá:
2.1. Dopisem informovat Rozhodčí orgán 

VZP o postupu VZP Břeclav.
 T: ihned, O: JUDr. Mach
2.2. Rada obce uložila vypsat výběrové řízení 

na  realizaci akce Regenerace veřejných 
ploch – lokalita Náves a ul. Nádražní.

 T: 20.5.2009, O: starosta, D. Dofek
2.3. Zpracovat podklady a  návrh na  řešení 

vybudování inženýrských sítí a komuni-
kace na prodloužení ul. Květná v souladu 
s Územním plánem.

 T: 25.5.2009, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí pozdní a ne-

úplné podání delegátů KSČM do voleb-
ních komisí do Evropského parlamentu. 
Členové komisí již byli jmenováni.

 Usnesení jednání ZO 
 ze dne 23. 4. 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání 

ZO
1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: 

JUDr.  Macha, P.  Goliáše a  J. Hladkou 
a  ověřovatele zápisu: O. Vybírala a  D. 
Dofka

1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové 
opatření č. 1/2009 s  celkovými příjmy 
ve  výši 33.682.116,-Kč a  celkovými vý-
daji 38.219.000,-Kč

 ZO schvaluje financování plánovaného 
rozpočtového schodku v r. 2009 půjčkou 
ve výši 5.000.000,-Kč

 ZO schvaluje uzavření společného škol-
ského obvodu pro II. stupeň základní 
školy Popice.

 ZO schvaluje vypracování změny č. 6 ÚP 
v projednaném rozsahu.

 ZO schvaluje cenu stočného pro ZŠ 
a MŠ Vranovice příspěvková organizace 
ve výši 20,-Kč/m3

 ZO schvaluje záměr prodat pozemky 
p.č. 2240/37 o rozloze 458 m2 a p.č. 71/8 
o rozloze 37 m2.

2.  ZO ukládá: 
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného roz-

počtového opatření do jednotlivých účtů
 T: ihned, O: starosta
2.2. ZO ukládá dodržení schválené-

ho rozpočtového opatření č. 1/2009 
k 31.12.2009

 T: 31.12.2009, O: Rada obce
3.  ZO bere na vědomí:
3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí
3.2. ZO obce vzala předloženou zprávu o vý-

voji rozpočtu za IQ/2009 na vědomí.

Praktický lékař pro dospělé  
Mudr. Petr Bartl  

oznamuje termíny dovolené 
v ordinaci. Plánována je na dny 
20. 7.-31. 7. a 17. - 21. 8. 2009. 
V těchto dnech bude ordinace 

uzavřena. Zastupovat bude  
Dr. Macků v Popicích.
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Spolek dobrovolných hasičů
Na úvod dnešního krátkého příspěvku ze života místních 

dobrovolných hasičů bychom rádi poděkovali všem našim 
spoluobčanům, kteří nám darovali k  odvozu železný 
šrot. Vhledem k  jeho množství se nám sběr protáhl až 
do  podvečerních hodin. Zároveň bychom chtěli poděkovat 
firmě AGROKLIMUS Vranovice za zapůjčení vlečky. 

V prosinci proběhlo na naší hasičské zbrojnici rozloučení 
s  rokem 2008. Společnému posezení našich členů vévodila 
dobrá atmosféra. 

Dne 18.1.2009 se uskutečnila výroční schůze SDH 
Vranovice, které se zúčastnilo 23 členů. Velmi rádi jsme mezi 
námi přivítali starostu pana ing. Jana Helikara a místostarostu 
pana ing.  Jaroslava Pezlara. Naší výroční schůze se zúčastnili 
také pan Josef Gargula, starosta OSH Brna-Venkova 
a Jihomoravského kraje a pan Oldřich Tichý, starosta okrsku č. 
3 - Žatčany. Pod tento okrsek nyní spadá i naše jednotka. 

Jednotlivými zprávami byl zhodnocen uplynulý rok 2008 
a byly předneseny plány a cíle na nadcházející rok 2009. 

Dne 14. 2. 2009 jsme uspořádali tradiční hasičský ples. 
K tanci a poslechu hrála skupina Na2fáze. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem podnikatelům a příznivcům místních 
hasičů, kteří hodnotnými cenami přispěli do naší tomboly. 

Ve dnech 13. až 15. 3. 2009 jsme se zúčastnili pravidelného 
každoročního školení velitelů jednotek, velitelů družstev 
a strojníků, které tentokrát proběhlo v hotelu Thermal - Mušov. 

A nyní něco málo k výjezdům členů zásahové jednotky. 

 � Dne 6. 1. 2009 byl v 17:55 naší jednotce nahlášen výjezd 
k  požáru sazí v  komíně rodinného domku v  Pohořelicích. 
Na místě již zasahovala jednotka HZS Pohořelice. Výjezdu se 
zúčastnili čtyři členové jednotky. 

 � Dne 22. 4. 2009 byl krátce po  dvanácté hodině vyhlášen 
výjezd k  požáru autoopravny v  Pohořelicích. Na  místě 
zasahovaly jednotky HZS Pohořelice, Židlochovice a také SDH 
Pohořelice. Společně jsme prováděli hasební práce a následné 
rozebírání konstrukcí. Výjezdu se zúčastnili čtyři členové 
jednotky.

 � Dne 25. 4. 2009 byl jednotce ve  12:35 vyhlášen poplach, 
jednalo se o  požár skládky u  Žabčic. Vzhledem k  rozsahu 
požáru byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Na  místě 
zasahovalo několik jednotek hasičského záchranného sboru. 

Naše jednotka byla pověřena dovážkou a doplňováním vody. 
Výjezdu se zúčastnili čtyři členové jednotky.

Ve  stejný den vstoupili do  svazku manželského dva naši 
dlouholetí členové Jana Němcová a Aleš Hanuš. 

 � Dne 30. 4. 2009 v  10:45 byl jednotce vyhlášen výjezd 
k požáru trávy u Popic. Ještě týž den večer ve 20:42 byl jednotce 
vyhlášen další výjezd a to k požáru stohu slámy mezi Velkými 
Němčicemi a Hustopečemi. Operačním střediskem jsme byli 
vyrozuměni, abychom na místo zásahu vyjeli oběma vozidly. 
Naše jednotka dostala za úkol požářiště po celou noc dohlídat. 
Na místě se tedy ve hlídkách vystřídalo celkem osm členů naší 
zásahové jednotky. V  ranních hodinách jsme byli vystřídáni 
jednotkou SDH Velké Němčice. 

Za SDH Vranovice AM a RJ

Rybáři 
RYBÁŘSKÁ ORGANIZACE VRANOVICE

29.3. 2009 se ve Vranovicích konala výroční členská schůze.
Začátek byl stanoven na  09:30 hod. Jako každý rok se 

před devátou začaly objevovat stejné tváře a  jako každý rok 
nepřekročil presenční seznam číslo sedmdesát. Na  to, že 
řádných členů, tedy plnoletých je 355, je to skutečně málo.     

Zde se mohla základna seznámit s tím jak naše organizace 
hospodaří na  svěřených revírech, k  jakým změnám došlo 
v bližších podmínkách (rybářský řád) jak se snažíme o nákup 
pozemků pro zajištění budoucnosti organizace. Také se zde 
dozvíme jaká ryba a v jakém množství se na daných revírech 
vysazuje. Tyto kvóty nám určuje Ministerstvo zemědělství 
zarybňovacími dekrety a  pokud se tyto zarybňovací plány 
neplní, hrozí odvolání hospodáře. Jednou z  podmínek 
existence organizace je právě rybářský hospodář. V  naší 
organizaci zastává funkci hlavního hospodáře Petr Dvořáček 
z  Nosislavi. V  loňském roce jsme obdrželi nové zarybňovací 
dekrety, které jsou rozšířeny o vysazování méně tradičních ryb. 
Jsou to: parma obecná, mník jednovousý, ostroretka stěhovavá 
a podoustev řiční. V budoucnosti se tak může někomu poštěstit 
a zmíněné ryby ulovit.

Rybářské  kroužky pracovaly v  obcích Vranovice 12 dětí, 
v  Křepicích 3 děti a  ve  Velkých Němčicích 10 dětí. Všichni 
uchazeči již rybářské lístky a povolenky vlastní. Kurz dospělých 
s  10 zájemci probíhal v  průběhu měsíce března. Z  okolních 
organizací k  nám přišlo na  převodku dalších 5 rybářů. Jak 
je vidět zájem o  rybaření na  našich vodách stále trvá. Proto 
bych chtěl vyzvat další zájemce sportovního rybaření, kteří by 
rádi rozšířili naše řady, aby na naši adresu podali do 31.1.2010 
přihlášky. Také víme,že se chytají ryby na  našich revírech 
bez patřičného povolení, ale není nad to sedět v klidu u vody 
a nevyhlížet profesionální rybářskou stráž, kterou jsme požádali 
o častější kontroly na našich vodách. Lovit neoprávněně ryby je 
porušování zákona.

Z činnosti spolků
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K  1.3.2009 tedy zaplatilo členství 355 dospělých, 37 
polovičních, 59 mládeže. Celkem 451členů. Tato čísla se 
ještě navýší o  několik zapomnětlivců, kteří si vzpomenou, až 
začnou brát ryby.

V měsíci dubnu a to v termínu 24.4.-26.4. 2009 se uskutečnil 
rybářský zájezd do Lanškrouna na rybářské závody. Zájezd byl 
určen pouze pro děti, členy naší organizace. 

Další plánovanou již tradiční akcí budou rybářské závody 
mládeže i dospělých. Ty se uskuteční opět v jednom víkendu 
a to 13.6. a 14.6. 2009 Podrobněji měsíc dopředu na vývěskách 
a  webových stránkách. Nakouknout může i  nerybářská 
veřejnost, připravena bude bohatá tombola, grilovaná makrela 
a nápoje všeho druhu. 

Činnost organizace spočívá i  v  chovu ryb pro vlastní 
zarybnění. Na  podzimních výlovech se slovilo 1800 kg kapra 
(1550 ks) a 180 kg amura (350 ks) Vysazeno celkem do revírů 
nám dle dekretů přidělených: 2700 kg kapra, 200 kg amura, 
200 kg lína, jesen 8100 ks, ostroretka 2500 ks, sumec rychlený 
1000 ks, štika rychlená 12  600 ks, tloušť 3000 ks, podoustev 
3500 ks, mník 500 ks, parma 2000 ks. Celkem za 231 258 Kč

Naši členové na  všech revírech MRS v  roce 2008 ulovili 
5670 kg ryb, podíleli se na tom s 11298 docházkami. Závěrem 
bych chtěl všem rybářům popřát úspěšnou sezónu a  kdo 
z  nerybářů váhá a  těchto pár řádků ho inspirovalo, může se 
ozvat do termínu již výše uvedeného. Kontakty jsou dostupné 
na  webových stránkách: www.movranovice.ic.cz A  ještě 
úplným závěrem. Rybařina není  jenom mužská záležitost! 

S pozdravem Petrův zdar Luboš Mrkvica

Římskokatolická farnost

MRS,o.s. MO Vranovice pořádá pro dospělé

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Termín: ........................... 13.6.2009
Místo konání: .................. rybník Stříbrňák
Zahájení lovu: ................. 06:00 hodin
Ukončení lovu: ................ 12:00 hodin
Způsob lovu: ................... na plavanou s jedním prutem
 ....................................... dle bližších podmínek
Vstupné: ......................... 200 Kč
Omezení: ........................ 110 lovných míst

Předprodej vstupenek od  22.5. 2009 v  rybářských potřebách 
u  pana Petra Kilingera, nebo pana Luboše Mrkvici (mt. 723065667) 
a pokud se nevyprodají, tak i na místě v den závodů.

Čekají na Vás hodnotné ceny a bohatá tombola. Občerstvení zajištěno!
Zájemce musí být členem Moravského rybářského svazu (Českého 

rybářského svazu).

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE
Zúčastnit se mohou všechny děti do 15 let, i které nejsou rybáři.

Vranovice „Stříbrňák“ 14.6. 2009
Program:  prezentace ...............5:30
 zahájení lovu ............6:00
 ukončení lovu ......... 10:00
 vyhodnocení ............. 11:00
Propozice: lov dle rybářského řádu, na plavanou s jedním návazcem

Pro závodíky je zajištěno zdarma občerstvení a spousta 
hodnotných cen!!!

Diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem
Motto setkání: „Máme naději v živém Bohu“ (1 Tim 4,10)

Jak již každý rok, tak i  letos se uskutečnilo 4. dubna 
na  Petrově Diecézní setkání mládeže s  otcem biskupem 
Vojtěchem Cikrlem. Na  dopoledním programu byla jak 
katecheze biskupa Vojtěcha, tak tradiční skupinky s  různými 
aktivitami (od  přednášky o  etice přes přednášku o  vztazích 
až po  workshop s  tvůrci signaly.cz na  téma „1984 – signaly.
cz, facebook – spása či prokletí moderní doby“). Každý si 
jistě přišel na své. Ale nesmělo se zaváhat! Sály byly na místa 
omezené, a  tak se na  všechny všude nedostalo. V  poledne 
jsme se pak všichni sešli před katedrálou na  tradiční oběd 
(ikdyž letošní bagety už tak tradiční nebyly...). Po obědě byly 
v  katedrále na  programu různé scénky pojaté jako reklama 
na  akce pořádané DCM (Diecézním centrem mládeže), 
letošní animátoři přebírali od otce biskupa dekret k ukončení 
dvouletého kurzu a otec biskup ještě odpovídal na dotazy, které 
jsme mu mohli během oběda napsat na lístky. Na konci setkání 
následovala ještě mše svatá a  po  jejím skončení jsme každý Animátoři celého setkání s o. biskupem Vojtěchem
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na památku dostali malý dárek. Celým 
programem nás provázela animátorská 
dvojice Kristýna Kučerová a  Jan 
(Méďa) Heikenwälder a o bezpečnost 
všech účastníků u  Maltézské pomocí 
se starala také Klára Hladíková. Byl 
to krásně strávený čas a  příští rok 
zvu všechny mladé, ale nejen je opět 
na Petrov.

Jiří Klimeš ml.

1. Vlaková pouť do Lurd
Ve dnech 12. – 18. 9. se konala první vlaková pouť Čechů 

a Slováků do Lurd (pořádaná cestovní kanceláří Miklas Tour), 
kde v těch dnech probíhaly oslavy sto padesátého výročí zjevení 
Panny Marie svaté Bernadetě. Odjížděli jsme z  břeclavského 
nádraží, kde už byl přistavený vlak (slovenští poutníci se připojili 
až ve Vídni) a nás čekalo 32 hodin cesty přes Rakousko (Vídeň, 
Linz, Salzburg, Innsbruck), Švýcarsko (Ženevu) a celou Francii 
(Lyon, Avignon, Montpellier, Toulouse). Cesta byla dlouhá, ale 
v přítomnosti kněží, spolupoutníků a zároveň spolunocležníků 
uběhla celkem rychle. Je to opravdu zážitek slavit mši svatou 
ve  vlaku, slyšet jen zvuk z  rozhlasu (i  když i  ten nebyl vždy 
slyšet pořádně) a kněze vidět jen při přijímání. Počasí přímo 

po  příjezdu nám 
zrovna nepřálo, ale 
následující dny už bylo 
nádherně slunečno. 
Přímo v  Lurdách 
jsme navštívili mši 
svatou celebrovanou 
samotným svatým 
otcem Benediktem 
XVI. Měli jsme 
zaplacené „místenky“ 
(byl pro nás určen 
na  prostranství před 
podiem celý sektor), 
ale i  tak byl problém se 
tam přes velké zástupy 
lidí dostat. Jelikož nás, 
poutníků, bylo hodně, 

tak jsme byli rozděleni do skupin. Ta naše si vyrazila po mši 
svaté prohlédnout podzemní baziliku sv. Pia X. (kapacita je 
až 25  000 lidí) a  projít si Jubilejní cestu. O  naši skupinku se 
duchovně i průvodcovsky staral P. Valentin Karol Laburda OP, 
který nyní působí v Uherském Brodě jako kaplan.

Jubilejní cesta 
Jubilejní cesta vede ve  čtyřech etapách městem až 

k poutnímu místu Lurdy. 
Etapa 1: Farní kostel postavený po  zjeveních, ukrývá 

několikero památek na  starý farní kostel, jako je např. 
křtitelnice, kde byla pokřtěna Bernadeta. Toto místo připomíná, 
že Bernadeta náležela díky křtu křesťanské komunitě a  svou 
aktivitou se podílela na životě farní obce. 

Etapa 2: Cachot je místo, kde rodina Soubirousových 
v  době zjevení žila. Toto místo připomíná, že chudí budou 
v křesťanské víře odměněni. „Blahoslavení, Ti kteří jsou chudí 
před Bohem, neboť jim náleží Království na nebesích.“ 

Etapa 3: jeskyně 
Etapa 4: Starý hospic. V kapli tohoto hospice šla Bernadeta 

k prvnímu příjímání. Toto místo připomíná důležitost svátosti 
eucharistie v křesťanském životě. 

(převzato z http://cz.franceguide.com)

Něco málo o sv. Bernadetě
Narodila se 17. února 1844 jako nejstarší ze šesti dětí. 

Bernadeta měla astma a bývala od dětství často nemocná. 11. 
února 1858, v  roce, kdy byla u prvního sv. přijímání, sbírala 
s několika dívkami dřevo v lese u Lurd. Náhle uslyšela šumot 
a před jeskyní v Maissabielle spatřila chvějící se keře. Potom 
uviděla ve  zlatavém oblaku postavu krásné ženy v  dlouhém, 
bílém rouchu s  růžencem v  rukou. Paní se během pěti 
měsíců zjevila dívce celkem 18krát. Různě k ní promlouvala, 
připojovala se k  její modlitbě a  zpovědi. Tato paní, která se 
později představila jako Panna Maria, počatá bez poskvrny 
(Immaculata), vyzvala Bernadetu, aby se u jeskyně dal postavit 
kostel a  25. února 1858 ukázala dívce, kde má vyhrabat 
zapomenutý léčivý pramen....

Roku 1866 byla Bernadeta přijata do  řádu milosrdných 
sester v  Nevers. Zde se ve  věku 22 let učila číst a  psát. 

Katecheze o. biskupa

Úspěšná animátorská dvojice Kristýnka a Méďa

Česko-slovenská mše svatá a Mons. Josef Kajnek

Bazilika Neposkvrněného početí



Vranovický zpravodaj 7

Společenské události
Májová

Opět po roce, 2. 5. 2009,  se konala ve Vranovicích „Májová“, 
tentokrát v hlavní režii ročníku 1991. 

My všichni letošní stárci jsme byli s  průběhem „Májové“ 
velmi spokojeni. Užívali jsme si pocitu, který nám dodaly 
kroje a to jak v odpoledním průvodu, tak i na večerní zábavě. 
Odpoledne se neslo v duchu dobré nálady, které napomohlo 
krásné počasí a výborná kapela Blučiňáci. Průvod jsme zakončili 

tanečkem s  panem starostou před obecním úřadem a  poté 
přesunem za  halu, kde jsme společně s  malými krojovanými 
stárky předváděli nacvičený program. Večerní zábava byla 
letos okořeněna tombolou a  „Nočním překvapením“. Byli 
jsme nadšeni z toho, jaký úspěch náš Šoumen sklidil. Zábava 
trvala až do brzkých ranních hodin. K  ránu se tančilo nejen 
na parketu ale i na pódiu a nikomu ze stárků se nechtělo domů. 
Doufáme, že také všem zúčastněným se akce líbila. Už se moc 
těšíme na hody.

Využíváme možnosti prostřednictvím Vranovického 
občasníku poděkovat všem, kteří nám s  organizováním 
a průběhem akce pomohli a také všem za účast.

Naše díky patří následujícím firmám, které přispěly 
do  tomboly: JAPEZ, spol. s  r.o.; KÖHLER TRUCK, 
s.r.o.; MANON, Kamila Petrášová; Havrilla, spol. s  r.o.; 
Kovoobrábění Vrátný Karel; Potraviny - Josef Toncr; Růžena 
Jedličková - Prodej zahrádkářských a  pěstitelských potřeb; 
Hospůdka u Šeráků; Zahradnictví REA, spol. s r.o.; Pekařství 
Kessi; Zahradnické služby Rubáš; Elita semenářská, a.s. Brno. 
Také rodiče přispěli pěknými příspěvky do tomboly.

 
Děkujeme všem občanům Vranovic, kteří nám pomohli: 

zejména panu Rostislavu Trojanovi, dále panu Josefu 
Varmužkovi, paní Miluši Pezlarové, paní Martě Goliášové 
a Markétě Šťastné. Panu Šichovi za odborný dohled při přípravě 

V klášteře se obětavě starala 
o nemocné, pokud jí to její 
vlastní choroby dovolily. 
16. dubna 1879 úplně 
vyčerpána zemřela ve  věku 
35 let.

(převzato z  http://www.
abcsvatych.com)

Nyní je tělo Bernadety 
(stále zázračně nemající 
náznaky rozkladu) 
vystaveno právě v  klášteře 
v Nevers.

Následující den byl 
posledním, kdy byl 
v  Lurdách přítomen 
Benedikt XIV., a  tak 

jsme měli opět možnost zúčastnit se mše, kterou celebroval 
(tentokrát už jsme vyhrazené místo neměli). Poté byl volný 
program, tak jsme mohli navštívit místní lázně, samozřejmě 
napustit vodu z  léčivého pramene nebo nakoupit v  místních 
obchůdcích suvenýry. Možností byla spousta.

Poslední den byla dopoledne společná česko-slovenská 
mše svatá u  Maissabiellské jeskyně, kterou sloužil světící 
biskup královéhradecký, Mons. Josef Kajnek. Na tento poslední 
den jsme si také naplánovali účast na  světelném průvodu, 
který vedl od  jeskyně (místa zjevení) až na prostranství před 
bazilikou Neposkvrněného početí. Během průvodu se zpívala 

píseň „Slyš, jaký to nad řekou“ v  různých světových jazycích 
a zásluhou našich poutníků také v češtině. Také jsme se modlili 
růženec a jednotlivé desátky byly opět předříkávány v různých 
světových jazycích. Také zde zazněla čeština.

S  koncem světelného průvodu skončila také naše pouť 
a další den v ranních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu 
z vlakového nádraží Lurdy směr Břeclav. Ve vlaku jsme opět 
prožili dvě mše svaté a musím říct, že spoluputující kněží to 
zvládli bravurně. Díky jim za obětavou službu.

Jiří Klimeš ml.

Mše sv. se svatým otcem 
Benediktem XVI.

Lurdy jako na dlani při pohledu z Pic du Jer
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Historie
a stavění máje a všem 
silákům, kteří 
pomáhali stavět. 
Děkujeme ředitelství 
MŠ a  ZŠ Vranovice 
za  zapůjčení stolů 
a  hudební aparatury. 
Dále firmě Lesy 
ČR Židlochovice 
za  zapůjčení vozu 
na  přepravu máje 
a  firmě UNIPRO 
Pohořelice za zajištění 
potřebného zboží. 
Rodině Havlasů 
děkujeme za toleranci 
při našich schůzkách 
na  „Útočišti“. Díky 
našim rodičům 
za pomoc při chystání 
a  průběhu celé akce, 

tatínkům za hlídání Máje. A hlavně děkujeme všem hostům, 
kteří se přišli podívat na průvod a pobavit se na večerní zábavu.

Naši „malí stárci“ opět nezklamali a  v  hojném počtu 25 
párů naopak překvapili krásným folklorním pásmem, které 
nacvičila paní Petra Stejskalová. Děkujeme.

Závěrečné poděkování patří OÚ Vranovice za poskytnutí 
příspěvku na kroje pro velké stárky. Z  tohoto příspěvku byla 
použita částka na úhradu doplatku za kroje pro malé stárky.

Následujícímu ročníku 1992 přejeme minimálně tak 
krásnou Májovou, jaká byla letos, hodně pomocníků a hodně 
úspěchů při přípravě. 

Jménem stárků 1991
Barbora Bielková

stárci stárky
Petr Hladík Barbora Bielková
Jiří Novák Kateřina Rausová
Zdeněk Vybíral Šárka Dobešová
Radek Nevěděl Lenka Nevědělová
Michal Coufal Darja Nováková
Tomáš Mahovský Hana Křížová
Tomáš Veselý Klára Hladíková
Michal Rapco Kristýna Kučerová
Pavel Koubek Zdena Zlámalová
Tomáš Sochor Barbora Zlámalová
Josef Měřínský Lucie Dofkova
Pavel Bílek Anna Brnková
Jan Vybíral Veronika Bezvodová
Jiří Koubek Klára Lanžhotská
Petr Dobeš Míchaela Celnarová
Jiří Hladík Karolína Žežulková

sklepníci  Karel Šišovský
 Tomáš Drábík

Ad maiorem Vranovicei 
gloriam

Vranovické nářečí
Odsouzeny logikou dějin k vyhynutí jsou
Beznadějně reakční národy, jako například Čechů,
Neochotných se germanizovat.

Karel Marx ( 1818-1883)1)

Nářečí z přelomu 19. a 20. století profesionálně zpracovala 
Milada Jouzová-Lazarová v  publikaci Nářečí obcí Vranovic 
a Přibic (hláskosloví a tvarosloví), Brno 1957. Vranovické nářečí 
patří do celku hanáckých nářečí. Vlivy nářečí slováckého z obcí 
na  Hustopečsku sem nezasahují. Staré nářečí snad nejlépe 
dokumentuje nářeční ukázka z vyprávění Růženy Jatlové, nar. 
1886: 

„Juž ve čtvrtek přestale zvone zvoňit. Pré holetěle do Řima. 
Chlapci-školáci jezdile po  dědine ze škrabačama vohlašuvat 
poleďně. U  soche svatiho Frolijána se zastavile a  modlile 
Hanďel Páně. Večír belo to sami, f pátek celé deň a v soboto 
haž do glória. Pak začale zvonit zvone. Bél takové zvek, že děti 
musele budžet do zahrade a třepat stromami, habe belo hoďně 
ovoca. Také se vymetale pometlem všecke kóte. A navečír se 
slavilo slavni Skřišeni.“

Aktuální nářečí 
Vranovic je středomoravská nářeční skupina, centrální 

středomoravská podskupina, typ židlochovický (Čižmárová, 
L., et al., Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR,: Jak se kde 
mluví, Nářečí v České republice). Skupina zahrnuje široký pás 
území s osou od Olomouce na severu, jihozápadním směrem 
až ke Znojmu, jakoby to byla transformace hanáckého nářečí, 
jak uvádí Jouzová-Lazarová. 

Germanizace Jižní Moravy 
Na  jedné straně mostu přes Svratku ( v  Pouzdřanech) 

se do  roku 1945 mluvilo německy a  na  druhé straně 
(ve Vranovicích) česky. Původně byla tato oblast od 6. století 
jako součást jádra Velké Moravy slovanská, ale byla vlastně 
na konci stepi (Pouzdřanská step) na trase stepních nájezdníků, 
kteří území zpustošili. A  poté, jak odtáhli, noví majitelé 
přivedli nové kolonisty do Vranovic z nezničené Hané (nářečí 
je hanácké) a  do  Pouzdřan z  Rakouska (němčina). Třinácté 
století je středověkou kolonizací, kterou němečTí historikové 
označují jako Ostsiedlung.

WANN2) uvádí, že biskup olomoucký Bruno von 
Schaumburg (biskupem od  1245 do  +1281) a  po  něm 
Dětřich z  Hradce organizovali kolonizaci na  Moravě, která 
se jen těžce vzpamatovávala z  tatarského vpádu a  posléze 
po katastrofální porážce Přemysla Otakara II. na Moravském 
poli u  Dürrenkrutu 1278, kdy Rudolfovi spojenci a  Kumáni 
pustošili Jižní Moravu. Přicházeli kolonisté z  Dolního Saska 
a z Rakouska.

I.– VI. stol. – germánské osídlení, doba římská a stěhování 
národů 

VI. stol. – rozšíření Slovanů
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1283 – neúrody, hlad, epidemie, loupeže
1597-1609 – průchody vojsk
1620 – bitva na Bílé hoře
1618-1648 – třicetiletá válka, velké škody
1663 – pouzdřanští obyvatelé pobiti, městečko téměř 

zničeno ohněm
1695 – Pouzdřany vypleněny Tatary a vyhořely

1) MALIA Martin: Sovětská tragédie. Dějiny socializmu 
v Rusku v letech 1917-1991. S. 195, 2004

2) WANN Wolfgang: Krysař z  Hameln, Mnichov. 1984, 
in:UHLÍŘ Dušan: Brněnský pitaval s.32

Josef Lazar

Zprávy z TJ Sokol Vranovice

Oddíl všestrannosti

Ve  dnech 20.4. – 24.4.2008 se mohli naši cvičenci i  žáci 
a  žákyně základní a  mateřské školy „proskočit“ na  aertreku 
(je to vlastně dlouhá skákací duchna), který byl umístěný 
v tělocvičně  sokolovny.

Na pátek 24. dubna pak náčelnice TJ Sokol Vranovice Jana 
Hladká připravila sokolské odpoledne, na  které byly zvány 
všechny děti i  s  rodiči. Zde pro ně připravila různé soutěže, 
ve  kterých si mohli vyzkoušet svoji zdatnost, pohyblivost, 
pružnost a výdrž. 

Naposledy si pak všichni mohli zaskákat a  „vyřádit“ se 
na aertreku. 

Celá tato sportovně –zábavná akce se všem moc líbila 
a  pokud budeme mít možnost, zase aertrek do  Vranovic 
dovezeme.

Setkání se seniory

Dne 24.května se uskutečnila schůzka seniorů TJ Sokol 
Vranovice, na  které si mohli popovídat se členy výboru TJ 
Sokol Vranovice o činnosti organizace, mohli si prohlédnout 
fotky ze všech sletů v  Praze, taktéž si mohli  prohlédnout 
sokolovnu, ve které se mnohé změnilo.

Samozřejmě se nad kávou, či čajem diskutovalo a  hlavně 
vzpomínalo.

Bylo to velmi zdařilé odpoledne.

Ze sportu 



10 Vranovický zpravodaj

Oddíl volejbalu

Dne 23. května se zúčastnili členové oddílu volejbalu 
„6.ročníku Komínského turnaje ve volejbalu mixů“.

Celkem se tohoto turnaje zúčastnilo 16 šestičlenných 
družstev z  celé Máchalovy župy. Konkurence byla víc než 
značná. Byl to vůbec první velký turnaj, kterého se naši členové 
zúčastnili. Bohužel křestem ohně neprošli. Přestože bojovali 
s velikým zaujetím a vervou, všechna družstva byla lepší než 
vranovické a náš oddíl se umístil na posledním místě. 

Přesto to byl pro naše hráče přínos, hrát s lepšími soupeři 
je vždy přínosem. Získali nové zkušenosti a ví, jak silní soupeři 
jsou a co mohou od nich očekávat.

Na příští sezónu se zcela jistě  podle toho připraví a budou 
dělat vše pro to, aby se umístili na lepším místě. Budeme jim 
držet palce.

Posilovna změnila svůj kabát
Od pondělí 11. května se v posilovně a nářaďovně sokolovny 

měnila okna. Všechny věci z obou místností se musely vynosit 
do tělocvičny, takže provoz v tělocvičně byl po celou dobu, kdy 
práce probíhaly, omezen.

Výměnu, včetně stavebních prácí provedla firma DOKA. 

Ostatní ale bylo na členech oddílu silového trojboje. „Svoji“ 
posilovnu si dali opravdu do  pořádku. Seškrábali starou 
omítku, zasádrovali díry, vymalovali, natřeli dveře, strhli starý 
koberec a samozřejmě uklízeli, zametali a umývali. 

Překvapilo mě, že jsem při těchto pracích viděla převážně 
ty mladší členy oddílu (Kurka, Drábík, Šišovský)

O  umývání oken se postaraly J. Veselá a  R. Měřinská. 
Samozřejmě největší kus práce odvedl I. Karpíšek, který 
zajišťoval vše potřebné.

Marta Goliášová

Silový trojboj
Třebíč
Sedmnáctým mistrovstvím České republiky v  silovém 

trojboji dorostu a juniorů, který se konal 26. 4. 2009 v Třebíči, 
byly zakončeny soutěže jednotlivců s  přísnými pravidly 

kategorie IPF. Do  Třebíče bylo nominováno celkem 51 
soutěžících z celé České republiky.

Michal Coufal byl jediným našim účastníkem těchto 
závodů a  umístil se na  třetím místě v  kategorii do  67,5 kg 
za celkový výkon 372,5kg.

Ivan Karpíšek

SK VRANOVICE

Pozdě, ale přece…
Přínivci vranovické kopané jistě postrádali v  minulém 

čísle Vranovického zpravodaje zprávy z  našeho klubu. Mým 
záměrem bylo v minulém čísle podrobněji informovat o účasti 
družstva mužů na zimním turnaji v Žabčicích a také o průběhu 
příprav a zahájení jarní části sezony všech ostatních družstev. 
Než jsem se vzpamatoval, že už není zima, držel jsem minulé 
číslo zpravodaje v ruce. 

Proto se k  Vám informace dostávají až nyní, sice drobně 
neaktuální, ale doufám že alespoň obsahově zajímavé.

Naše A mužstvo, stejně tak jako i ostatní družstva zahájilo 
po  krátké vánoční přestávce přípravu v  lednu. Jak jsem psal 
předminule, zúčastnili se muži kvalitně obsazeného zimního 
turnaje na nově zbudované umělé trávě v Žabčicích. 

Zimní turnaj probíhal pravidelně každý víkend od 24.ledna 
do 15.března 2009. Zúčastnilo se ho šestnáct mužstev hrajících 
od IV.třídy po I.B třídu z několika okresů,rozdělených do dvou 
skupin po osmi. Ve skupinách hrál každý s každým a na závěr 
se utkali osmý s  osmým, sedmý se sedmým atd. o  konečné 
umístění. 

Jak jsem už dříve uvedl , hrálo se novém umělém povrchu, 
vždy výborně připraveném, za  každého počasí, někdy 
i za sněžení či deště, při teplotách od -5°C do 3°C. Všichni, jak 
hráči, trenéři či fanoušci, mohli využívat nově zrekonstruované 
kabiny s restaurací.

Nebyl to zdaleka první zimní turnaj, kterého jsme se 
zúčastnili. Můžeme tedy myslím erudovaně konstatovat, že 
se jednalo o  po  všech stránkách vysoce kvalitně připravený 
a  zabezpečený zimní turnaj, počínaje rozumně nastavenou 
cenou a  konče příjemným, pohodovým a  přátelským 
prostředím. Tato skutečnost jej jistě výsledkem poctivé práce 
řady lidí působících u  žabčické kopané, ale  především pak 
výsledkem obětavosti ředitele turnaje pana Mgr.Šmerdy 
Vítězslava. Právě jemu patří největší dík našeho klubu 
za umožnění kvalitní zimní přípravy našich mužů. Pokud bude 
zimní turnaj i příští rok už teď se do něj hlásíme.

Na závěr trochu statistiky:
Výsledky: SK - Horní Kounice 0:0
   Vojkovice B 0:2
   Radostice 3:1
   Přibice  2:1
   Žabčice  6:5
   Kupařovice 3:3
   Křepice  3:0
   Strachotín 2:1
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• zaměření
• grafický návrh
• obklady – dlažby
• vany, sprchové kouty
 
• vodoinstalace
• elektroinstalace
• topeni + plyn
• zednické a obkladačské práce
 
Konzultace dle dohody na telefonních číslech:
mobil: 607 245 724, 607 245 720, 606 556 078

e-mail: obchod@mont-kerami.cz, www.mont-kerami.cz

Rekonstrukce bytových jader a koupelen
MONT–KERAMI

2

Účast jednotlivých hráčů (odehráno 8 utkání):
 l 7x Vybíral Václav, Unger Tomáš, Veselý Tomáš, Zetel Petr, 

Jelínek Jan, Pavláček Petr, Fiala Pavel, Třináctý Martin, 
Kavalíř Ivan

 l 6x Wächter Filip, Klaiba Radek, Koubek Pavel
 l 5x Novák Jan, Sečkář Josef, Mahovský Tomáš
 l 4x Ficek Aleš, Nevěděl Radek, Novák Jiří
 l 3x Blecha Antonín, Čech Libor, Dražka Filip
 l 2x Benada Pavel, Ježa Michal

Střelci (vstřelili jsme 19 branek):
 l 4x Veselý Tomáš, Kavalíř Ivan
 l 3x Zetel Petr, Jelínek Jan
 l 2x Klaiba Radek
 l 1x Koubek Pavel, Unger Tomáš, Blecha Antonín

Celkově jsme se umístili na  třetím místě za  vítězným 
Sokolem Přibice a druhým Moravským Krumlovem B.

V  textu jsou použity statistické údaje a  záznamy, které 
dodal  klubový kronikář pan Bombela Miroslav, všech utkáním 
osobně přítomen.

Všechna ostatní naše družstva se připravovala pod vedením 
svých trenérů na hřišti, v místní sokolovně, ve sportovní hale 
v Žabčicích atd. Sehrála také řadu přátelských utkání, jejichž 
výsledky byly a  jsou pravidelně zveřejňovány jak na vývěsce, 
která je umístěna na  zdi SPORTbaru, nebo na  webových 
stránkách obce Vranovice v  sekci Zájmové spolky. Jelikož 
tyto výsledky také nejsou dvakrát aktuální, tak je snad ani už 
nebudu vytahovat.

V  současné době žijí fotbalisti probíhající jarní sezonou, 
která nám přináší řadu úspěšných utkání, ale samozřejmě také 
spoustu utkání na která doufám brzo zapomeneme. 

V  dalším čísle zpravodaje, pokud letní parno nezpůsobí 
nějakou indispozici, Vás podrobně o  výkonech a  výsledcích 
poinformuji.

Ještě než se tady pod to podepíšu, tak si všechny příznivce 
fotbalu jménem fotbalistů dovoluji pozvat v neděli 21.června 
2009 na  fotbalové hřiště, kde se od  13 hodin bude konat 
pohárový turnaj mužů za  účasti domácího SK Vranovice 
a mužstev Sokola Přibice, Sokola Popice a Sokola Ivaň. Bohaté 
občerstvení bude zajištěno. 

A úplným závěrem jedna horká aktualita. V úterý 19.května 
2009 zahájilo zkušební činnost zcela nové družstvo žen, pod 
vedením Bezvody Jirky a  Trojana Petra, které bylo přijato 
do  naší fotbalové rodiny. Přejeme jim hodně štěstí a  elánu 
do jejich činnosti, trenérům držíme palce. Kdyby náhodou až 
do těchto míst dočetla nějaká žena a měla zájem odběhnout si 
od plotny na hřiště bude jistě vřele přivítána.

Naše ženy můžete vídat pravidelně trénovat na fotbalovém 
hřišti. V rámci své zkušební činnosti odehrají řadu přátelských 
utkání na které Vás již teď zvu. Bude se na co dívat. Až bude 
nějaký zápas domluven dám vědět.

Trojan Rosťa

CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafika, 

příp. foto .............................. 50,- Kč

Komerční inzerce
Celá strana  ........................2000,- Kč
1/2  strany  .........................1000,- Kč
1/4  strany  .......................... 500,- Kč
1/8  strany  .......................... 300,- Kč

Banner
logo, grafický obrázek ............ 500,- Kč

Určeno pro sponzory Vranovického 
občasníku, místní firmy, podmíněno 6-ti 
vydáními, tj. 1 rok, tj. 3000,- Kč/rok, 
OMEZENÝ POČET - 10 inzerentů

Czech Point je projekt ministerstva vnitra, díky kterému získáte přímo na obecním 
úřadě ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku 
i  výpis z  rejstříku trestů. Poplatek činí 50,-Kč za  každou stranu ověřeného výpisu. 
V  případě výpisu z  katastru nemovitostí činí poplatek 100,-Kč za  první stránku 
a za každou další 50,-Kč.
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Společenská
rubrika

 l Životní jubilea:

Červenec
Pezlarová Milena  .....................75 let
Křivánková Alena .............................   
75 let
Rausová Helena  .......................85 let
Klimeš Jaroslav  ........................83 let
Faronová Jindřiška ...................75 let
Kolstrunková Ludmila .............70 let
Damborská Anna  ....................83 let
Kotačka Jan  ..............................81 let
Suchánková Marie  ...................60 let
Faron Josef  ...............................81 let
Hanušková Marie .....................85 let
Šťastný Rudolf  ..........................70 let
Losová Ludmila  .......................60 let

Srpen
Zeklová Emilie  .........................65 let
Vacková Anna  ..........................80 let
Koráb Josef  ...............................75 let
Režný Jan  ..................................83 let
Kelbl Oldřich    .........................75 let
Šimunková Piroska ..................80 let
Zouharová Albína  ...................89 let
Bednářová Marie  .....................81 let
Václavík Josef  ...........................84 let
Dvořáček Josef ..........................90 let
Vybíralová Eliška  .....................85 let
Staňková Božena  .....................65 let
Dvořáčková Božena  ............... 90 let

 l Narození
Halla Aleš 
Kukleta Antonín 
Němečková Lenka 
Pešková Lili Anna 

 l Úmrtí
Lounková Růžena 
Florián Jiří 
Kneblová Jana 
Pražák Jan 
Raus Antonín 
Šťastná Hana 

Náměstíčko 
v květu 
Na trase mezi nádražím a ordinacemi 

praktického lékaře, dětské lékařky 
a lékárnou procházíte kolem trojúhelníkové 
plochy hrající všemi barvami květů. Je 
s  podivem, že se o  velký záhon starají 
jen tři ženy: Ludmila Záblacká, Jitka 
Wollingerová a  Marie Pláteníková. Pečují 
o kytičky zcela dobrovolně, nečekají žádné 
díky, mají radost, když se kolemjdoucím 
květiny líbí. Podle vyježděných kolejí a stop 
po  pneumatikách je jasné, že motoristé 
jezdí těsně kolem záhonu místem, kde kdysi 
byl - a měl by opět být - chodník. Ten není 
ani na  druhé straně silnice. Přimlouvám 
se, aby obec poskytla jako dík ženám 
například jednou za rok několik kilogramů 
granulovaného hnojiva a pro nás chodce co 
nejdřív obnovila chodník.

Za  péči o  hezký vzhled Náměstíčka 
nejen za sebe děkuji.

Marie Duroňová

Reakce starosty:
Celé náměstíčko bylo zahrnuto 

do  projektu Regenerace veřejných 
ploch v  obci. I  zde se počítá s  úpravou 
zeleně, chodníků i  parkovacích míst. 
Na  uskutečnění záměru se ale prozatím 
nepodařilo získat dotaci. Z  nedostatku 
potřebných financí, budeme přistupovat 
k  realizaci postupně. Každopádně 
všem zahradnicím patří za  jejich práci 
poděkování.

Jan Helikar

Setkání čerstvých 
padesátníků,
spolužáků, kteří před pětatřicet 

roky opustili devátou třídu vranovické 
Základní devítileté školy (ZDŠ) se 
uskutečnilo dne 25. dubna v ivaňské 
restauraci „U Stehlíků“.  Po úvodních 
„uvítacích ceremoniích“ a symbolické 
minutě ticha za dva spolužáky – Mirka 
Celnara a Janu Rechovou – Kneblovou, 
kteří se tohoto setkání, bohužel, již 
nemohli zúčastnit, se rozproudila živá 
zábava s řadou vzpomínek na „staré 
dobré časy“. Mezi „svoje první žáky“ 
zavítal i pan učitel František Daněk. 
Mnozí si jistě  pamatujeme tohoto 
charismatického učitele, který do 
Vranovic přišel jako čerstvý absolvent 
učit v roce 1973 a jako třídní „vyfasoval“ 
právě jednu z „našich devítek“. Působil 
zde potom jako ruštinář řadu let až do 
svého odchodu do Lipova na Horňácku, 
kde žije dodnes

Pavel Šťastný

 l Počet obyvatel  
 k 21.05.2009

Muži ..............................................997
Ženy ............................................1022
Celkem........................................2019
z toho dospělí .............................1725
děti ................................................294

Zdroj: matrika OÚ

Pan učitel Daněk, ze židle se k tanci 
zvedá Anička rozená Damborská. 
Foto: Pavel Šťastný


